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ОТЧЕТ 

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Варна 

за месец август 2021 год. 

 

 

През месец август 2021 г. са извършени 235 проверки по компоненти и фактори на 

околната среда на 179 обекта, в т.ч.: 

 Планови - 141 бр.;  

 Извънредни -  94 бр.;  

В рамките на осъществения контрол са дадени 62 предписания за отстраняване на 

констатирани нарушения.   

За констатирани административни нарушения на специалните закони по екологичното 

законодателство от РИОСВ са съставени и връчени 6 броя акта.  

От директорът на РИОСВ са издадени 6 броя наказателни постановления, с които на 

нарушителите са наложени четири имуществени санкции в общ размер на 17 500 лева и 

две глоби в общ размер 8 000 лв. 
  Един АУАН, съставен през месец април е прекратен с резолюция за прекратяване на 

административнонаказателна преписка, поради следното: при извършена контролна проверка 

на магазин „Чивас“, находящ се в гр. Варна, ул. „Дружба“, е констатирано, че магазин „Чивас“ 

не се експлоатира от дружеството, поради което информация за експлоатираното оборудване, 

зависещо от флуорсъдържащи парникови газове няма как да бъде подадена в РИОСВ-Варна. В 

тази връзка, деянието обект на административно-наказателното производство не може да бъде 

вменено във вина на „Фиском 33“ ЕООД, гр. Бургас. 

      Няма наложени санкции на оператори на инсталациии за неизпълнение на условия в 

издадени комплексни разрешителни.  

 

Събраните суми през месец август от РИОСВ-Варна по наложени  санкции по чл. 69 от 

ЗЗОС са 11839,90 лв. През м. септември  предстои да бъдат преведени 80% от събраните суми 

/9471,92 лв./ на: община Добрич – 96,80 лв.,   община Долни чифлик – 5248,80 лв.,  община 

Провадия – 2062,02 лв. и на община Шабла – 2064,30 лв. 

 

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност; 

 

1.   Превантивен контрол на: 

 Обекти, по отношение предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях; 

 Площадки за дейности с отпадъци, във връзка с издаване на разрешителен документ 

по ЗУО за дейността.   

2. Tекущ контрол на: 
 Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници (доклади от собствени непрекъснати/периодични измервания, 

контролни измервания, състояние на пречиствателните съоръжения и др.); 

 Бензиностанции за състоянието на системите, съответстващи на етап II за улавяне ня 

бензиновите пари (УБП); 

 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи озоноразрушаващи вещества; 

 Обекти с инсталации/съоръжения съдържащи флуорирани парникови газове; 
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 Условията в издаден разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект и състояние на пречиствателните съоръжения; 

 Условията в издадени разрешения за дейности с отпадъци; 

 Изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по третиране ИУЕЕО; 

 Складове за съхранение на негодни и излезли от употреба препарати за растителна 

защита; 

 Изпълнението изискванията на Закона за защина от вредното въздействие на 

химичните вещества и смеси, по отношение прилагането на Регламент (ЕО) № 

1907/2006, Регламент (ЕО) № 1272/2008, Регламент (ЕО) № 648/2004 и др.; 

 Обекти съхраняващи опасни химични вещества и смеси, във връзка със спазване 

изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С; 

 Постъпили сигнали и жалби на граждани; 

 Сигнали за бедстващи защитени видове. 

 

3. Последващ контрол на: 
 Водни обекти (дерета) за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и изпълнение на 

дадени предписания, съгласно указания на министъра на околната среда и водите. 

 Внос на флуорирани парникови газове; 

 Внос на отпадъци, в обхвата на Регламент (ЕО) № 1013; 

 Обекти с опасни химични вещества и смеси. 

 

Най-важен акцент от извършената месечна контролна дейност и административно 

наказателна дейност 

 

 

КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВОТО АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 
През месец август 2021 г. са извършени общо 32 проверки на място, от които:  

 25 проверка по плана за текущ контрол ( включително 2 проверки на обекти с 

издадено разрешително за парникови газове); 

 5 проверки по постъпили сигнали; 

 1 проверка по разпореждане; 

 1 друга проверка (1 за отмяна на текуща санкция). 

Дадени са 5 предписания. 

Извършени са 31 проверки по документи на представени годишни и месечни доклади от 

собствени непрекъснати измервания (СНИ)/собствени периодични измервания (СПИ) на 

емисиите на вредни вещества и ПУР/СНЕ, от които: 

 СНИ – 16 месечни доклада за месец май 2021 г. Извършена е оценка на резултатите от 

месечните доклади. Съставени са 16 протокола (образец В по чл. 42 от Инструкция 

1/2003 г.) и са представени на дружествата за подписване от тяхна страна.  

 СПИ – 15 доклада; 

През отчетния период са изготвени информации, становища и др., от които: 

 Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения; 

 Обобщаване и представяне в МОСВ резултатите от СНИ на ТЕЦ към “Солвей соди” 

АД, гр. Девня и „ТЕЦ Варна“ ЕАД, с. Езерово за месец юли 2021 г. и др.  
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ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ – ШУМ 

Представени са 10 доклада от собствени периодични измервания на нивата на шума, 

излъчван в околната среда от промишлени източници.  

Не са констатирани наднормени нива на шума, излъчван в околната среда. 

Изготвени са 4 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

КОМПЛЕКСНО ПРЕДОТВРАТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО (КПКЗ) 

Извършени са 6 проверки на място, от които: 

   1 проверка на обект с издадено разрешително по КПКЗ;  

   2 проверки по разпореждане; 

   3 други проверки (1 участие в комисия на обект финансиран от ПУДООС и 2 участия 

в ДПК). 

Изготвено е 1 становище по постъпило инвестиционно намерение.   

 

ВОДИ 

Извършени са общо 26 проверки на място, от които:   

 14 проверки по плана за текущ контрол и утвърдения от министъра на околната среда 

и водите график за контрол на емитери, формиращи емисии на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи в 

повърхностни водни обекти и включени в Контролно-информационната система за 

отпадъчните води; 

 4 проверки за последващ контрол; 

 7 проверки по постъпили сигнали; 

 1 проверка по разпореждане. 

Дадени са 10 предписания. 

Изготвени са 6 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ОТПАДЪЦИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Извършени са общо 30 проверки, от които:  

 17 проверки по плана за текущ контрол; 

 3 проверки за последващ контрол; 

 2 проверки по постъпили сигнали; 

 1 проверка по разпореждане; 

 7 други проверки (5 за анулиране на работни листи по ЗУО и 2 по постъпили 

заявления за изменение и допълнение на разрешение за дейности по третиране на 

отпадъци). 

Дадени са общо 18 предписания. 

През отчетния период са изготвени: 

 1 становище за основно охарактеризиране на отпадъци; 

 1 решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци; 

 1 решение за изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности 

по третиране на отпадъци; 

 1 решение за отмяна на разрешение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци; 

 3 регистрационни документа за извършване на дейности по събиране и 

транспортиране на отпадъци; 
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 3  решения за изменение и допълнение на  регистрационен документ за извършване 

на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;  

 159 утвърдени работни листи; 

 71 анулирани работни листи; 

Изготвени са 14 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

ПОЧВИ 

Извършени са общо 15 проверки, от които:  

 9 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка за последващ контрол; 

 5 други проверки (5 по разпореждане на областния управител). 

Дадено е 1 предписание. 

  

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
Извършени са общо 4 проверки, от които:  

 2 проверки по плана за текущ контрол; 

 1 проверка по постъпил сигнал; 

 1 друга проверка (1 проверка на обект финансиран от ПУДООС). 

Дадени са 3 предписания. 

Изготвени са 8 становища по постъпили инвестиционни намерения. 

 

През отчетния период са извършени 7 комплексни проверки по компоненти и фактори 

на околната среда, в които са взели участие експерти, съответно:  

 7 по компонент „Атмосферен въздух“; 

 7 по компонент „Води“; 

 2 по управление на отпадъците; 

 7 по опасни химични вещества; 

 5 по фактор шум от промишлени източници.  

Дадени са общо 25 предписания. 

 

 

Биологично разнообразие и НЕМ  

 

 

Защитени територии 

През месец август 2021 г. са извършени:  

 56 бр. планови проверки на защитените територии към РИОСВ-Варна.  

 4 бр. извънредни проверки, от които: 

- 2 бр. на Р „Калиакра“, във връзка с постъпили в РИОСВ-Варна,  сигнали за 

неправомерно паркирани автомобили в местност „Болата“, част от Р „Калиакра“. При 

извършена проверка на място от охраната на северните защитени територии при 

РИОСВ-Варна, са констатирани  моторни превозни средства, които неправомерно са 

паркирани в защитената територия /върху плажната ивица/. С цел предприемане на 

административно наказателни действия по реда на Закона за защитените територии, с 

писмо на РИОСВ-Варна, от РПУ-гр. Каварна е изискана информация относно 

собствеността на леките автомобили; 
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- 1 бр. на ЗМ „Побити камъни“, землище гр. Девня, общ. Девня, във връзка с 

постъпил сигнал по „Зелен телефон“ на РИОСВ-Варна, за извършване на лов в 

границите на защитената територия. При извършена проверка на място не са 

констатирани нарушения по режима на защитената територия, определени в заповедта 

за обявяване и Закона за зашитените територии.  

- 1 бр. на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, във връзка с писмо на Сдружение за дива 

природа „БАЛКАНИ“, за предприемане на спешни действия за защита на колония от 

речни и белочели рибарки. Съгласно представената информация от Сдружението, 

наблюдаваната колония от речни и белочели рибарки е с местоположение с 

приблизителни координати: 43.6673417 N, 28.5662639 Е. При извършени проверки в 

района от охраната на северните защитени територии при РИОСВ-Варна, не са 

установени екземпляри от видовете речни и белочели рибарки.  

 

Съставени са два броя АУАН за нарушение режимите на ЗМ „Дуранкулашко езеро“.

  

 

 

Защитени зони: 

През м. Август 2021г. са извършени: 

 6 бр. планови проверки по режими на защитени зони за опазване на дивите птици 

„Дуранкулашко езеро“, „Шабленски езерен комплекс“ и „Варненско-Белославско 

езеро“ и защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна „Таушан тепе“ и „Крайморска Добруджа“. Не са установени нарушения.  

 2 бр. извънредни проверки, от които: 

 1 бр. по документи в деловодната програма на РИОСВ-Варна „Акстър офис“ във 

връзка с писмо от РУ Тервел за предоставяне на информация по разпореждане на 

Окръжна прокуратура Добрич относно съгласуване на действия на „ВиК“ Добрич 

за свързване на чешма с изворна вода към тяхна съществуваща водопроводна 

мрежа в с. Балик, община Тервел, област Добрич – в екоинспекцията няма 

входирано уведомление за същото; 

 1 бр. във връзка със сигнали за паркиране на каравани и джипове, както и 

унищожаване на дюнна растителност  на  плажа в землището на с. Крапец чрез 

прокопаване на стъпаловидни пътеки. Сигналът е основателен – има оформени 

стъпаловидни пътеки, преминаващи през естествената растителност на 

крайбрежната плажна ивица, при което растителността е отъпкана или липсва 

такава. Не са установени строителни дейности или изливане на бетон, както и хора 

и техника. Сигналът е изпратен по компетентност до Министерство на туризма, 

Община Шабла и РУ Шабла. За случая е уведомена РП Каварна.  

   

 

Биологично разнообразие и лечебни растения: 

 През месец август на 2021г. са извършени:  

 1 бр. планова проверка: 

- 1бр. по ЗЛР на билкозаготвителен пункт; 

 39 бр. извънредни проверки:  
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- 37 бр. във връзка със сигнали за намерени мъртви и бедстващи екземпляри от 

видове включени в Приложение 3 на ЗБР – 9 бр. от сигналите са неоснователни;  

- 2 бр. във връзка маркиране на екземпляри по чл. 70 от ЗБР;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ОВОС и ЕО  

 

- Извършени са 3 бр планови проверки (по документи) по изпълнение на условията, 

поставени в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; 

- Извършени са 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК);  

- Изготвени са 11 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ. 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Съставени и връчени - 6 броя АУАН: 

1. Ц. Марков, с. Генерал Кантарджиево – по чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за биологичното 

разнообразие, във връзка с чл. 125, ал. 1 от същия закон, а именно: за търговия и 

предлагане за продажба на взети от природата два екземпляра сухоземни костенурки, 

включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. 

2. „Уйлямссъринвест“ ООД, гр. Варна – по чл. 18, параграф 2, ал. 2 от Регламент 

517/2014г. за флуорсъдържащи парникови газове /ФПГ/, във връзка с чл. 34и, ал. 26 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, а именно: не е извършило реален 

физически внос на ФПГ на територията на Европейската комисия. 

3. „ДТХ“ ООД, гр. Варна - по чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение трето от Закона за 

управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 от същия закон и чл. 22, ал. 4 от 

Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, за неуведомяване в 

нормативно определените срокове РИОСВ-Варна, за извършен превоз на отпадъци на 

11.06.2021г. 

4. „ДТХ“ ООД, гр. Варна - по чл. 135, ал. 1, т. 1, предложение трето от Закона за 

управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 от същия закон и чл. 22, ал. 4 от 

Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, за неуведомяване в 

нормативно определените срокове РИОСВ-Варна, за извършен превоз на отпадъци на 

18.06.2021г. 

5. С. Стоянов, гр. Варна - 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

„Дуранкулашко езеро“, а именно: извършва спортен /любителски/ риболов на 

забранено място. 

6. Н. Хасанов, гр. Добрич – 3.1.1. Режими, т. 12 от Плана за управление на ЗМ 

„Дуранкулашко езеро“, а именно: извършва спортен /любителски/ риболов на 

забранено място. 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
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1. НП № 0000003285-60/04.08.2021г. на „Корвин Дизайн“ ЕООД, за нарушение на чл. 31, 

ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, във връзка с чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от 

Наредбата за ОС и чл. 128 „в“ от ЗБР, а именно за извършено строителство в защитена 

зона, без извършено уведомяване на РИОСВ-Варна и съответно издаден краен 

административен акт по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗБР, е наложена имуществена санкция в 

размер на 1 000 лева. 

2. НП № 0000003548-56/04.08.2021г. на „ИВВЕ“ ЕООД, за нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 

3 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 35, ал. 3 от същия закон, а 

именно за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци (пластмаса и каучук), 

за която дружеството не притежава необходимия документ по чл. 35, ал. 3 от ЗУО, е 

наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. 

3. НП № 0000002716-39/16.08.2021г. на С. Василев, за нарушение на чл. 156, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 120 от същия закон, за 

неизпълнение на предписание, дадено в констативен протокол, е наложена глоба в 

размер на 3 000 лева. 

4. НП № 0000002089-59/16.08.2021г. на „ДТХ“ ООД, за нарушение на чл. 136, ал. 2, т. 3 

от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 35 от същия закон, а именно за 

извършване на дейност по третиране /съхраняване/ на отпадъци (облекла и текстилни 

материали), за която дружеството не притежава необходимия документ издаден по реда 

на глава V, раздел I или раздел II от ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 

7 000 лева. 

5. НП № 0000002718-46/16.08.2021г. на „Бултекс“ ООД, за нарушение на чл. 135, ал. 1, т. 

1, предложение трето от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 48, ал. 1 

от същия закон и чл. 22, ал. 4 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри, за неуведомяване в нормативно определените срокове РИОСВ-

Варна, за извършен превоз на отпадъци, е наложена имуществена санкция в размер на 2 

500 лева. 

6. НП № 0000003582-65/17.08.2021г. на Я. Митева, за нарушение на чл. 81, ал. 1, т. 1 от 

Закона за защитените територии, а именно: извършване на търговска дейност-продажба 

на сладоледени изделия, в границите на резерват „Калиакра“, е наложена глоба в 

размер на 5 000 лева. 

 

Имуществени санкции по чл. 69, ал. 1 от ЗООС: Няма. 

 

ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА: Няма. 

 

Околната среда  
   

Бизнеса  
 

Постановени са: 

- 6 бр. Решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ; 

- 2 бр. Решения за прекратяване на стартирали процедури по ОС; 

- Изготвени са 216 бр. писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС;  
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- 27 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер 

“да не се извършва ОВОС”; 

- 1 бр. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер “да 

се извърши ОВОС”; 

- 10 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с характер “да не 

се извършва ЕО”. 

 

Обществеността   

 

- 46 бр. писма - отговори по сигнали, искания и питания на възложители във връзка с 

екологичната мрежа Натура 2000, вкл. във връзка с процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за закупуване на имоти, попадащи в защитени зони от 

мрежата Натура 2000, в които е установено наличието на природно местообитание 62C0* 

„Понто-Сарматски степи“;  

- Изготвени са 11 бр. писмени становища за ИП, ППП, предмет на общински ЕСУТ; 

- Извършени са 4 бр. извънредни проверки (участие в ДПК); 

- 3 бр. – становища по встъпителен, първи и втори доклад по контрол и наблюдение на 

прилагането на условията и мерките за фазите на проектиране, строителство и преди 

въвеждане в експлоатация отнасящи се до обект: „ Проектиране и изграждане на компресорна 

станция (КС) „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - 

електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап: 

„КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на 

„Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската 

граница“, поставени в Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 

Комплексно разрешително (КР) рег. № 589-Н0/2020 г. на Министерство на околната среда и 

водите (МОСВ); 

- 1 бр. – становище по жалба на отрицателна оценка качество на доклад за ОВОС и ОС за  

“Ветроенергиен парк, състоящ се от 19 бр. вятърни генератори, с транспортна и 

електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково, общ. Каварна, с 

възложител “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД, гр. София. 

- 1 бр. – становище преработен и допълнен доклад за екологична оценка на Предварителен 

проект на Общ устройствен план на Община Дългопол с приложенията към него 

нетехническо резюме, документация на Предварителен проект на ОУП на Община Дългопол; 

- 1 бр. – отговор на жалби от името на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза 

„Дишай Девня“ към Омбудсмана на Р България. 

- 1 бр. – становище по екологична част към Предварителен проект на Общ устройствен 

план на Община Белослав с приложенията към него, в т. ч. Доклад за оценка степента на 

въздействие (ДОСВ) и Предварителен проект на ОУП на Община Белослав по реда на чл. 20, 

ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми. 

- 1 бр. Указания за задължителна ОВОС на ИП за “Преустройство на цех „Натриев 

триполифосфат“ (НТФ) за производство на водоразтворими торове с вторични хранителни и 
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микроелементи- гранулирани продукти на основата калциев нитрат и/или магнезиев нитрат, 

както и течни комбинирани торове“ в ПИ №№20482.505.516 и 20482.505.461  и „Разширение 

на складово стопанство за фосфорна киселина“ в ПИ  №20482.505.454 в землището на град 

Девня, община Девня, област Варна. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 


